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זכויות
אנשים עם
מוגבלויות
נדאג למיצוי זכויות מלא של
אנשים עם מוגבלות שנפגעו
ממשבר הקורונה ,ונשים דגש
על החזרתם למעגל העבודה
נעלה את קצבאות הנכים ונשווה
אותם לשכר המינימום במשק
נקדם את חוק שירותי רווחה לאנשים
עם מוגבלויות שיעגן לראשונה
את זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלויות בישראל .הפרק הראשון
יעסוק בזכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות תקשורתית (אוטיזם),
הפרק השני יעסוק בזכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות פיזית
וחושית והפרק השלישי יעסוק
בצרכיהם של אנשים עם מוגבלות
התפתחותית וקוגניטיבית
נקדם תקנות הנגשה במגזר הציבורי
נקדם את הצעת חוק זכויות
המשפחות המיוחדת שנותנת
מענה לצורכיהם של כל בני
המשפחה ,ומקלה את העומס
הבירוקרטי אתו הם מתמודדים

המבחן העליון של מדינה ומחויבות
ראשונה במעלה של הנהגתה הוא לאפשר
שוויון הזדמנויות מלא לכלל אזרחיה ,בד
בבד עם הנגשת החיים המשותפים עם
השונה .לפיכך על המדינה לפעול להסרת
המכשולים החברתיים והבירוקרטיים
הקיימים היום לאנשים עם מוגבלויות על
ידי מתן האפשרות לשילובם במערכת
החינוך הכללית ,בהמשך גם בצבא
ובמערך השירות הלאומי אזרחי ,לעידוד
העסקתם במגזר הציבורי והפרטי וגם
לעידוד מגורים עבורם בקהילה וקיום חיים
עצמאיים .שילוב אנשים עם מוגבלויות
בחינוך ,בתעסוקה ובקהילה מסייע לא רק
לאנשים עם מוגבלויות אלא גם לחברה
ולקהילה שסביבם בכללותה .האינטגרציה
ממגרת דעות קדומות ומצמצמת את
ההדרה החברתית של אנשים עם צרכים
מיוחדים ,והיא היא הבסיס לחברה
מוסרית ומלוכדת.
יש עתיד מאמינה כי חברה המשלבת
אנשים עם מוגבלויות ומאפשרת להם
למצות את יכולותיהם ואת זכויותיהם,
ככל אזרח ,היא חברת מופת חזקה
וערכית .משכך ,אנחנו מחויבים למעבר
משיח של צדקה וחסד לשיח של מימוש
זכויות ושאיפות ,המבטיח לאנשים עם
מוגבלויות חיים של עשייה ושל משמעות,
כרצונם .נגישות עבורנו אינה מתמצה
בהנגשה פיזית גרידא .נגישות היא שפה
תרבותית רחבה ,המאפשרת לכל אחד
להגיע לכל מקום ,לחלום ,לשאוף ולממש
ללא חסמים .על כן אנו סבורים כי זכאותו
של אדם עם מוגבלות להטבות ולשירותים
מהמשרדים הממשלתיים צריכה להיבחן
על בסיס תפקוד ולא על בסיס התוויה
של המוגבלות .יש עתיד פועלת ותמשיך
לפעול למען קידום הראייה הרחבה
על צרכיו ועל יכולותיו של אדם בכלל

משרדי הממשלה בד בבד עם צמצום
הבירוקרטיה הסבוכה וההמתנה הארוכה
בקבלת השירותים השונים.
יש עתיד מחויבת להמשיך בעשייתה
הענפה בדאגה לזכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות .משבר הקורונה החריף
את מצבם של אנשים רבים מאוד עם
מוגבלות ,שכן לא הייתה באפשרותם
לקבל כפל זכויות ,או שהיה להם קושי
ניכר למצות את זכויותיהם בשל המשבר.
תופעה מדאיגה שראינו בעקבות משבר
הקורונה הייתה בתחום התעסוקה ,כאשר
מספר האנשים עם מוגבלות שהוצאו
לחל"ת או פוטרו בשל משבר הקורונה היה
גבוה פי ארבעה מהאוכלוסייה הכללית .יש
עתיד מחויבת לדאוג למיצוי זכויות מלא
של אנשים עם מוגבלות שנפגעו ממשבר
הקורונה ולהחזרתם למעגל העבודה.
מערכת הרווחה הרחבת זכאות לקצבת
נכה בשיעור  188%עבור ילדים חולי סרטן.
בעקבות יוזמה של חה"כ קארין אלהרר
באוגוסט  2016הורחב מעגל הזכאים
לקצבת שר"מ בשיעור של  188%מקצבת
ילד נכה עבור ילדים המקבלים טיפולים
אונקולוגיים בתקופת הטיפולים ולמשך
עוד חודש מסיומה .תוספת זו ,אשר
עודכנה בתקנות הביטוח הלאומי (ילד
נכה) ,מאפשרת להורים סיוע כלכלי נחוץ
ואורך נשימה בתקופה שבה לרוב נאלצים
לוותר על מקום עבודה אחד לפחות כדי
ללוות את הילדים בתקופת הטיפולים.

הצעת חוק זכויות המשפחות

המיוחדות הצעת חוק שהגישה חה"כ
קארין אלהרר בשיתוף ארגון "קשר"
וקואליציית ההורים לילדים עם צרכים
מיוחדים מכירה לראשונה באחריות

המדינה כלפי המשפחות המיוחדות
נוסף על האחריות האישית כלפי האדם
עם הצרכים המיוחדים .ההצעה תעניק
למשפחה סל שירותים המביא בחשבון
את צורכיהם של כל בני המשפחה וכן
תייצר מרכזי שירות שירכזו את הטיפול
וילוו כל משפחה במימוש זכויותיה מול
משרדי הממשלה השונים.

הקלת העומס הבירוקרטי
למשפחות לילדים עם מוגבלות
שנפטרו משפחות לילדים עם מוגבלות

שנפטרו חוות קשיים בירוקרטיים מול
הרשויות ,דווקא בתקופת אובדן היקר
להם מכול .כך למשל לעניין החזרת הרכב
לביטוח לאומי ,השבת מכשירי שיקום
למשרד הבריאות וקבלת מענה של עובדים
סוציאליים לליווי ההורים והאחים לאחר
הפטירה .בעקבות פנייתה של חה"כ קארין
אלהרר ובעקבות עבודה משולבת עם
משרדי הרווחה והבריאות ועם הביטוח
הלאומי עודכן הטופס הנשלח למשפחות
הנפטרים ,כך שהוא מרכז את כלל הגורמים
שעימם אפשר ליצור קשר כדי להסדיר
סוגיות אלו באופן ישיר וללא מאמץ מיותר.
כך תוקל במעט ההתמודדות הבירוקרטית
עם המשרדים בעניינים השונים ותאפשר
למשפחה לעבור את תקופת האבל ללא
הטרדות מיותרות.

קיצור חופשת הקיץ במעונות

יום שיקומיים במעון היום השיקומי
מקבלים פעוטות עם מוגבלות טיפולים
פרא-רפואיים החיוניים להתפתחותם.
במהלך חופשת הקיץ נקטע הרצף
הטיפולי של הפעוטות .כדי למנוע זאת
וגם כדי למנוע את הקושי של הורים
למצוא מסגרות חלופיות בימי החופשה
החליטו שר הרווחה לשעבר מאיר כהן
ושרת הבריאות לשעבר יעל גרמן לקצר
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את משך חופשת הקיץ במעונות היום
השיקומיים משלושה שבועות לשבועיים
בלבד .באוגוסט  2018ביטלה הממשלה
את קיצור החופשה משנת  .2019יש עתיד
נאבקת להחזרת קיצור החופשות.

קידום חוק שירותי רווחה לאנשים
עם מוגבלויות יש עתיד מחויבת

לקדם חוק שירכז לראשונה את זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלויות בישראל ויעגן
אותן .החוק נועד לתת מענה לכל אדם עם
מוגבלות בכל הנוגע לשירותים ולקצבאות
שלהם הוא זכאי ולשנות את שיוך הזכויות
הנקבע היום על פי סוג המוגבלות לשיוך
בהתאם לצרכים .הפרק הראשון בחוק
שירותי הרווחה יעסוק בזכויותיהם של
אנשים עם מוגבלות תקשורתית (אוטיזם).

הפרק השני יעסוק בזכויותיהם של אנשים
עם מוגבלות פיזית וחושית ,והפרק
השלישי יעסוק בצורכיהם של אנשים עם
מוגבלות התפתחותית וקוגניטיבית

הקמת מנהלת לאנשים עם

מוגבלויות חה"כ קארין אלהרר קידמה
את הקמת המנהלת לטיפול באנשים עם
מוגבלויות במשרד הרווחה ,שמטרתה
לתת מענה לאדם עם מוגבלות על בסיס
תפקוד ולא על בסיס הגדרת המוגבלות וגם
לסייע במיצוי הזכויות של הפונים בראייה
רחבה ועל פי צורכיהם בבית ובקהילה.
היום המנהלת עדיין אינה פועלת באופן
מלא ואינה מאפשרת מיצוי זכויות מול
המשרדים השונים באמצעותה .יש עתיד
תפעל לטובת מיצוי כלל הזכויות באמצעות
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המנהל ,כך שכלל הבירוקרטיה תתרכז
במנהלת ,והאדם עם המוגבלות לא יצטרך
להגיע למשרדים השונים כדי לקבל את
השירות .כך ,בראייה צופה עתיד ,המנהלת
אמורה לקצר את תהליך קבלת הזכויות
ולייעל את העברת המידע בין המשרדים
בד בבד עם שמירה מקסימלית על הגנת
הפרטיות ולטובת מקבלי השירות.

המשך המאבק להעלאת קצבאות
הנכות במרץ  2018עודכנו קצבאות

הנכות ובוצעה עלייה בין  470ל770-
שקלים לזכאי קצבת נכות ,בהתבסס על
פרמטרים של מבחני כושר השתכרות
המבוצעים בביטוח הלאומי .עלייה זו היא
שלב ראשון אך רחוקה מלהיות מענה
שלם ואמיתי לצרכיו של אדם עם מוגבלות
שאינו יכול להשתכר באופן עצמאי .יש
עתיד תפעל לטובת העלאת הקצבאות
בהתאם לסכום שכר המינימום במשק וגם
להצמדת קצבת השר"מ לשיעור העלייה
בגובה שכר המינימום.
יש עתיד תבטיח את יישומו המלא של
החוק להעלאת קצבאות הנכים שיזמה
חה"כ קארין אלהרר בשנת  ,2018לרבות
קבלת הפעימה הבאה שעתידה להינתן
בשנת .2021

העברת מידע על פעוטות עם
מוגבלות בין מערכת הבריאות,
מערכת החינוך והרשויות
המקומיות לעיתים קרובות אבחון
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של פעוט בגיל  3–0עם מוגבלות אינו
מועבר בזמן למערכת השלטון המקומי
ולמערכת החינוך ,האמורות לקלוט את
הילד במסגרות באחריותן מגיל  .3מצב זה
יוצר קושי בשיבוץ של הילדים במסגרות
המתאימות להם על פי צורכיהם ובהתאם
לאבחון עם כניסתם למערכת החינוך

ועיכובים חוזרים ונשנים מדי שנה בשנה
בהשמת אותם ילדים במסגרות ההולמות
את צורכיהם ברשויות המקומיות.
בעקבות יוזמה של חה"כ קארין אלהרר
עודכן נוהל בין-משרדי הקובע כי אבחון
הניתן לפעוט במכון להתפתחות הילד
יועבר ,בהסכמת ההורים ,למשרד החינוך
ולרשות המקומית הרלוונטית ,כדי
שתתאפשר היערכות מתאימה מוקדמת
לקליטתו במערכת החינוך לעתיד לבוא.
כך תימנע הסחבת הבירוקרטית בכל
פתיחת שנה בחינוך המיוחד ,והורים יהיו
שותפים לבחינת המסגרות מוקדם יותר.

טיפולים פרא-רפואיים במכונים
להתפתחות הילד הורים לפעוטות

הנדרשים לבצע מעקב במכון להתפתחות
הילד אינם מצליחים לקבוע היום תורים
לטיפולים פרא-רפואיים (קלינאות
תקשורת ,פיזיותרפיה ,מרפאים בעיסוק,
תזונאיות ועוד) בפרקי זמן סבירים
ונאלצים להמתין לפעמים חודשים
ארוכים עד לקבלת מענה ,פרק זמן קריטי
עבור התפתחות הפעוטות .המחסור
במטפלים ובמטפלות בתחום הפרא-
רפואי (בעיקר באזורי הפריפריה) ותנאי
העסקתם לצד היעדר תקצוב ראוי
למכונים להתפתחות הילד ברחבי הארץ
מעמידים חלק מהמכונים בסכנת סגירה
ומותירים את הפעוטות ללא מענה .יודגש
כי דו"ח מבקר המדינה ממאי  2017הציף
את חומרת הדברים ,ובפרט את היעדר
התמיכה של משרד הבריאות במכונים
להתפתחות הילד ואת סוגיית המחסור
במטפלים ,בעיקר במכונים הממוקמים
בפריפריה .חה"כ קארין אלהרר קיימה על
כך דיון בוועדה לביקורת המדינה ובהמשך
פנתה לשר הבריאות ודרשה התערבותו
לצורך מתן מענה אמיתי וראוי לפעוטות
ולמשפחותיהם.

